Rijnwaaltje
Nr. 3
Redactie:

IVNRijnWaal
José Rutten

juli 2015
j.rutten810@upcmail.nl
www.ivnrijnwaal.nl

Clubnieuwtjes:
Leden- en gidsen uitje:
Hierbij alvast een vooraankondiging voor de gezamenlijke ledendag.
Deze wordt dit jaar gehouden op zaterdag 19 september a.s.
Houd deze datum dus alvast vrij in je agenda! Meer info volgt later in de nieuwsbrief van september.
Oproep: wie o wie
Wie o wie heeft een opgezet dier en wil/kan deze schenken.
We zijn op zoek naar een paar opgezette kleine dieren voor zgn. voelboxen. Deze boxen willen we
gaan gebruiken op stands, bij activiteiten e.d. waarmee kinderen en (ook volwassenen!) dan mee
kunnen kennismaken.
Het dier kan bijv. een opgezette mol, muis of een ander klein aaibaar dier zijn.
Ze komen in beheer van IVN RijnWaal en dus in zorgzame handen! Wanneer we een dier of twee
hebben gaan we de boxen laten maken. Graag je reactie naar: jmajanszen@gmail.com
Afscheid en vertrek Margreet Jellema uit PR.
Afscheid van een 'Berichten Brenger'.
Het was helaas geen zonnige dag op 8 juli jongstleden.
Nee, au contraire, het was behoorlijk regenachtig en er stond voor de tijd van het jaar erg veel wind.
En als je pech had, had je deze tegen en de regen in je smoel al fietsend op weg naar een
bijeenkomst met onder meer onze 'Bezorgster van post'.
We kwamen tezamen om te praten over de invulling van de PR afdeling en hoe deze gestalte te
geven binnen onze afdeling. Dat er de afgelopen jaren een zware wissel getrokken werd op onze
enige 'Bode' stond en staat buiten kijf.
Margreet was degene die aan de bel trok, en dat deed ze, gelukkig ook voor mij, met een zekere
vasthoudendheid. Er moest tenslotte tijdig kopij ingeleverd worden. Meestal betrof dit dan een
persbericht voor een publieksactiviteit welke naar de verschillende regionale kranten gestuurd
diende te worden. Daarnaast werd er natuurlijk gewerkt aan de periodieke nieuwsbrief van de
afdeling waar ook 'natuurlijke' feiten en weetjes welkom waren en ook hier zat een deadline aan
verbonden.
Ook met de opkomst van het world wide web werd communicatie een toverwoord zo leek het wel.
Als organisatie, bedrijf, stichting, vereniging etc etc... kon je niet om een website heen. Mensen
moesten en moeten je vanuit de bureaustoel kunnen 'vinden' en vervolgens moet je heel duidelijk
kunnen laten zien wie je bent, wat je doet, waar je voor staat en meer van dat soort communicatie
abracadabra. Met de komst van de smartphone en de tablet is dit alleen nog maar extremer
geworden, laat staan facebook, twitter of YouTube en is de bureaustoel gewijzigd in de bank of zelfs
de auto, de fiets of.... of....
Public Relations wordt in Van Dale omschreven als de 'zorg voor de goede betrekkingen met de
buitenwereld'.
Maar zou ik daarbij tegelijk willen adviseren 'Let wel op de weg', volg wel de serie of het journaal op
de televisie niet met een half oog en oor, lees ook een papierenboek (lekker knisperende bladzijden)
met andere woorden probeer meer dan alleen virtueel te zijn.
Gelukkig was het bijhouden van de afdelingswebsite niet de taak van onze 'Boodschapper', zou ook
wat veel van het goede zijn geweest. Maar deels was de vulling ervan natuurlijk wel van haar
afkomstig.

Er is nu dan ook een moment gekomen waarop een wisseling in de communicatiegroep zich heeft
aangediend. Nadat Margreet gedurende 8 jaar de PR voor RijnWaal verzorgde, is deze taak
overgenomen door José Rutten. Óok bij het beheer van de website is een wisseling van de wacht
geweest. Lees hierover meer in deze nieuwsbrief.
Na afloop, alsof de goden ook hun “Mare” wilden verkondigen regende het zelfs pijpenstelen en was
het devies wachten geblazen. Uiteindelijk werd dit beloont met een ruime periode van droogte.
Maar af en toe is het best eens lekker om ouderwets de neerslag te voelen (of gewoon pen en papier
ter hand te nemen en te schrijven)!
Margreet bedankt voor de afgelopen jaren van lezen, schrijven, herschrijven en herlezen. Van versie
1.1 tot versie 2.4 en terug (?) en van de deadlines die toch weer gehaald werden.
Op naar de toekomst.
Afscheid en vertrek webmaster Paul Maters:
Hoe een koe een haas vangt en andere wetenswaardigheden.
Of hoe kom je eraan en hoe kom je eraf.
Natuur, een bindende factor te noemen binnen de club waar we lid / donateur van zijn. Maar toch....
bindende factor en natuur. Wat zijn dan precies die factoren die ons binden aan natuur.
Welnu op de een of andere manier kan een Polderbende zo'n factor zijn.
Even iets verduidelijken: we spreken over een kernclub van enthousiastelingen die organiseren
periodiek steeds verschillende natuuractiviteiten voor de jeugd van ± 6 tot 12 jaar.
Telkens opnieuw blijkt dat ook ouders enorm enthousiast worden bij deze activiteiten en bij
herhaling eraan deelnemen.
Maar als afdeling waren we, we praten dan over het jaar 2012, op zoek naar een nieuwe webmaster.
Dit mede ingegeven dat IVN Nederland een nieuwe opzet voor ogen had met de website en ook de
IVN huisstijl onderhanden had genomen.
Het moest voor afdelingen mogelijk en makkelijk zijn om onder de vlag van het IVN een website in te
richten met eenzelfde uitstraling en tevens de afdelingseigen wetenswaardigheden voor het voetlicht
te kunnen brengen.
Makkelijker gezegd dan gedaan. Er waren dan ook bijeenkomsten georganiseerd voor de PR-mensen
van de afdelingen voor een eerste indruk en kennismaking met de nieuwe website.
Hadden we alleen nog wel iemand nodig die dit voor ons zou behartigen.
En toen was daar Paul Maters één van die ouders die bij de Polderbende ook de foto's voor zijn
rekening nam en daarnaast ook wel feeling had met beheer van websites. Hij had vernomen dat we
node op zoek waren naar een nieuwe webmaster, dus zo kom je eraan en vangt....
Ergens in maart 2012 hadden we een afspraak over beheer, vormgeving en de manier waarop dit
ingevuld zou worden. Vervolgens ging Paul aan de slag met de nieuwe website, wat uiteindelijk
resulteerde in een frisse nieuwe website met in eerste instantie nog wel kinderziekten die
voornamelijk voortkwamen door afstemming tussen IVN Nederland en de afdelingen.
Maar allengs werden deze problemen opgelost en kunnen we nu spreken van een site die gezien mag
worden.
Inmiddels schrijven we alweer 2015 en vele uploads verder gaf Paul te kennen dat hij wilde stoppen
met het beheer van de website. Het wordt voor hem ook de gelegenheid zijn oude liefde 'de
Polderbende' weer te omarmen en daar weer actief in deel te nemen met de fotocamera in de
aanslag. Dus laat de haas de koe weer gaan als deze al niet uit zichzelf het 'hazenpad' heeft gekozen.
Paul bedankt voor de inrichting van de nieuwe website en de talloze uploads en aanpassingen die
voor onze afdeling RijnWaal verzorgt hebt.
Veel plezier bij de Polderbende activiteiten gewenst.

Nieuwe webmaster Annette Willemen:
Sinds eind juni heeft IVN RijnWaal een nieuwe webmaster. Zij stelt zich hieronder voor.
‘Mijn naam is Annette Willemen en na 30 jaar in Nijmegen gewoond te hebben (met wat
onderbrekingen), ben ik in 2006 naar Zetten verhuisd.
Mijn belangstelling voor computerwerk in al z’n facetten heb ik onder andere in Afrika (waar ik vele
jaren heb gewoond) goed kunnen gebruiken; van training geven, programmeren tot en met
repareren als dat mogelijk was.
Door het reizen en “Birdwatching” in Afrika en mijn werk als GIS expert in Wageningen (2000-2010)
ben ik geleidelijk aan steeds meer belangstelling gaan krijgen voor de natuur.
Toen we in augustus 2013 terug kwamen uit Zambia hebben wij ons vrij snel opgegeven als lid bij
IVN RijnWaal. De combinatie van natuur en wat computerwerk was dus een goede reden om me aan
te bieden als webmaster van de IVN RijnWaal website.’

Agenda:

26 juli: wandeling Fikkersdries.
Weids hooiland op z’n mooist! Bossages, poelen en plassen, alles vol leven.
Start: 14.00 uur. Locatie: hoek Langstraat – Groenewoudsestraat
Per auto te bereiken via de rotonde N837 Driel
2 augustus: Vogelspotten met kijker en telelens.
Nachtegaal, groene- en bonte specht in de Bruuk Groesbeek
Start: 07.00 uur. Locatie: Ashorst 22, 6562 KV Groesbeek
27 augustus: op zoek naar bevers.
Bevergeil en beverburcht in de buitenpolder in Gendt
Start: 19.30 uur. Locatie: Waaldijk, 6691 Gendt
30 augustus: Stroomdalflora en bijzondere vogels in de Maneswaard.
Wandelen langs de oevers van de Rijn, dijkjes, kleiplas, zandgaten en in de natte graslanden
Start: 14.00 uur. Locatie: ’t Veerhuis, Veerweg 1, 4043 JV Opheusden
6 september: Oeverspelen Lent.
Voor iedereen: uilenballen pluizen, waterbeestjes herkennen en insectenhotels maken in de
informatiekraam van IVN RijnWaal.
Start: 12.00 uur. Locatie: in de uiterwaarden aan de veerstoep op het eiland Veur-Lent

Afronding van de Wildeplantencursus IVN RijnWaal.

De cursusavonden in Het Koelhuis in Huissen zijn met groot enthousiasme gevolgd en afgerond door
30 cursisten. De excursies werden gemarkeerd door het duifkruid in Huissen, de vogelmelk in Loenen
en het Sint Janskruid in Dodewaard.
Er rest voor de cursisten nog één excursie eind augstus op de
hooilanden van Vitens in Fikkersdries. Hopelijk kan Emmy van
Balen dan ook weer meedoen.

Zeepkruid en Walstro op een oeverwal van de Waal

Sprokkelbos in Lent feestelijk geopend

Op 5 juni is in Lent Het Sprokkelbos feestelijk geopend door wethouder Tankyr. Op het terrein van
de voormalige Vitens pompstation aan de Vossepelsestraat is het speelbos ingericht. Met hulp van
de IVN RijnWaal is het bos geïnventariseerd en met steun van
de gemeente Nijmegen veilig gemaakt door de dikke bomen te
kandelaberen.
Het bos is nu voorzien van "speelaanleidingen" waar de
kinderen op kunnen klimmen, onderdoor kunnen kruipen
en hutten kunnen bouwen. In de kolk kan
worden gezwommen en gevist naar waterdiertjes.
Bij de opening waren de ouders en kinderen dol enthousiast
met dit vrije en openbare Sprokkelbos in Lent.
www.sprokkelbosLent.nl

Naar de Ewijkse Plaat op 12 juli

Een gemengd gezelschap van heinde en ver scheepte zich op een wat
bewolkte zondag in op het pontje van Slijk-Ewijk naar Beuningen.
Met zo’n zestien deelnemers gingen we struinen op de Ewijkse Plaat, een
gevarieerd gebied met hogere en lagere delen, met de Waal aan de ene kant
en watergeulen nabij de dijk aan de andere
kant. In 2014 was het gebied op de schop
genomen, maar zorgvuldig waren allerlei
elementen van het landschap behouden. Veel
kwam aan bod: de levendige rivier, de
geschiedenis van het landschap en de
bewoners, kenmerkende planten en bomen,
stenen aan een strandje, fauna van rupsen en
kevers tot sporen van koeien, paarden en
reeën. Bij een meer stonden we stil om het geluid van de stilte en de vogels op ons in te laten
werken. Twee uur na de overtocht voeren we weer terug. Menigeen bezocht het witte kerkje van
Slijk-Ewijk, nu Galerie 1400, waar een expositie was en in de tuin ook iets te eten en drinken was.
Het was een plezierige en geslaagde excursie.

Verkiezing van de Nationale Vogel

Vrijwel alle landen in de wereld hebben een Nationale Vogel. Alleen Nederland nog niet. Het radio
programma Vroege Vogels vindt dat daar verandering in moet
komen. Daarom organiseren zij de Verkiezing van de Nationale
Vogel in samenwerking met de Vogelbescherming Nederland.
Welke vogel vind jij staat symbool voor Nederland en typeert
de Nederlandse volksaard het beste?
Van 28 juni tot 16 augustus a.s. kun je je stem
daarop uitbrengen. Daarna wordt op 1 september de shortlist
bekendgemaakt en mag je opnieuw je stem uitbrengen.
Begin november maakt Vroege Vogels in een speciale
uitzending de Nationale Vogel bekend!
Stem nu op jouw Nationale Vogel en krijg een leuk extraatje!
http://vroegevogels.vara.nl/Nationale-Vogel.1134.0.html

Voor activiteiten in Park Lingezegen: www.parklingezegen.nl
Voor activiteiten Pakhuis Hemmen: www.pakhuishemmen.nl

